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3. Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
2014 (LS/4/2014)
•

E-hälsa

•

Samverkan med kommunerna; SVOM och Barnarenan

•

Miljöbokslut och plan 2014

•

Uppföljning hälsofrämjande arbete

•

Sjukskrivningsmiljarden/Rehabgarantin
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4. Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund 2014
(LS/6/2014)
•

Inera AB
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5. Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
•

Personalpolitiska utskottet

•

Etiska utskottet

•

Ekonomiutskottet

•

FoU-rådet
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6. Landstingsdirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)
•

LUP ekonomi

•

Patientlagen

•

Upphandling företagshälsovård

•

FoUU lokalbehov

6(24)

2014-04-17

7. Månadsrapport till landstingsstyrelsen 2014
(LS/12/2014)
Handlingar lämnas senare.
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8. Svar på remiss: Betänkandet Stärkt meddelarskydd för
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
(SOU 2013:79) (LS/261/2014)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Stärkt
meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79).
Remissen ska besvaras senast 7 maj 2014.
Utredningen föreslår att meddelarfrihet och förbud mot ingripande och efterforskning
införs i enskilt bedriven verksamhet med offentlig finansiering som tillhör skolväsendet,
hälso- och sjukvård och tandvård och socialtjänst. Landstinget tillstyrker i huvudsak
utredningens förslag till reglering av meddelarskyddet. Regleringen bör också omfatta
verksamheter som bedrivs med statlig finansiering. Direktiven begränsar utredningens
möjligheter till att ge förslag kring meddelarskydd. Det bör övervägas om inte offentlighetsprincipen borde införas fullt ut i dessa verksamheter eftersom man på så sätt skulle
få en enklare och enhetlig reglering inom området. Ett förslag till svar har upprättats
inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Missiv till Remiss: Betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet (SOU 2013:79)
Sammanfattning av betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet (SOU 2013:79)
Förslag till svar på betänkande Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet.

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till Justitiedepartementet på betänkandet Stärkt meddelarskydd för
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet enligt utarbetat förslag.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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9. Svar på remiss om Jämtlands läns ungdomsstrategi
2014-2020 (LS/455/2014)
Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Jämtlands län har tagit fram ett förslag på en ungdomsstrategi
”Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020”. Strategin syftar till att lyfta fram de utvecklingsområden som kan göra Jämtlands län till en attraktiv region för ungdomar. I
strategin finns förslag på strategiska insatsområden samt exempel på aktiviteter för att
nå målen.
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på remissen om Jämtlands
läns ungdomsstrategi 2014-2020 (RS/2011-216). Remissen ska vara besvarad senast 2
maj.

Beslutsunderlag

Missiv – Remiss om Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020
Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020
Remissvar Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar lämnas till Regionförbundet i Jämtlands län enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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10. Svar till Inspektionen för vård och omsorg om beslut
gällande tillsyn av rutiner för säkerställande av
steriliseringar (LS/141/2014)
Handlingar lämnas senare.

10(24)

2014-04-17

11. Svar på initiativärende från Ann-Marie Johansson (S)
om förbättrad rehabiliteringsprocess för landstingets
anställda (LS/146/2014)
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Johansson (S) har lämnat ett initiativärende om förbättrad rehabiliteringsprocess för landstingets anställda. Ann-Marie Johansson föreslår:
- att Jämtlands läns landsting undersöker möjligheterna till ett organiserat samarbete
liknande arbetsgivarringar och Galaxens verksamhet där landstinget samarbetar med
andra offentliga och privata arbetsgivare, fackliga organisationer, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan i syfte att förenkla och förbättra möjlighet till rehabilitering.
Idag finns ett nära samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men inte
med andra offentliga och privata arbetsgivare varför en utredning av möjligheten till ett
organiserat samarbete liknande arbetsgivarringar och Galaxen vore positivt för landstinget. Detta kräver en mer omfattande omvärldsbevakning och utredning.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Ann-Marie Johansson (S) om förbättrad rehabiliteringsprocess för
landstingets anställda

Landstingsdirektörens förslag
1. Initiativärendet bifalls.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till förbättrad
rehabiliteringsprocess genom ett organiserat samarbete med andra offentliga och
privata arbetsgivare.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Annica Sörensdotter
Tf Personalchef
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12. Granskning av privata sjukgymnaster på nationella
taxan (LS/277/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer genomförde under 2012 en granskning om landstingsstyrelsen
har en tillfredsställande intern kontroll vid utbetalning av ersättning till externa vårdgivare. Specifikt avsågs läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag 1993:1651
respektive 1993: 1652.
Före april 2009 fanns inga rättsliga åtgärder att genomföra granskningar gentemot
patientjournaler för vårdgivare med ersättning enligt ovan nämnda lag. Inom Jämtlands
läns landsting har planer funnits på att genomföra en journalgranskning men har haft
svårt med resurser och kompetens för detta uppdrag. På uppdrag av beställarenheten
anlitades en extern konsult som i samverkan med landstinget genomfört en granskning.
Under vecka 49 granskades 10 sjukgymnaster med ersättning enligt den s k nationella
taxan. Kontrollen har syftat till att genom journaldokumentation och tidbok verifiera att
fakturaunderlag är korrekta sett till behandling och belopp. Kontrollen har även tagit sin
utgångspunkt i delar av de bestämmelser om journalföring som finns i Patientdatalagen
samt i delar av Patientsäkerhetslagen.
Resultatet visar att tre av tio vårdgivare har en 100% överensstämmelse mellan fakturaunderlag och journaldokumentation. Hos fem av vårdgivarna saknas mellan 0,6% och
11,3% journaldokumentation i förhållande till fakturaunderlag. Två vårdgivare saknar
41% respektive 50% journalanteckningar i förhållande till fakturaunderlag.
Fem av tio vårdgivare har en tillfredsställande journalföring. Medan fem har tydliga
brister i sin journalföring.

Beslutsunderlag

Rådgivningsrapport ”Granskning av privata sjukgymnaster på nationella taxan”

Landstingsdirektörens förslag

1. För de vårdgivare som i den genomförda granskning hade 41% respektive 50%
avvikelse mellan journaldokumentation och fakturaunderlag genomförs en ny
granskning i september.
2. De fem vårdgivare som har brister i journalföring anmäls till Inspektionen för
Vård och Omsorg

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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13. Regler för granskning av vårdgivare verksamma
enligt nationella taxan (LS/494/2014)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer genomförde under 2012 en granskning om landstingsstyrelsen
har en tillfredsställande intern kontroll vid utbetalning av ersättning till externa vårdgivare. Specifikt avsågs läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag 1993:1651
respektive 1993: 1652.
Granskningen visade bland annat att det inte sker någon kontroll mot de patientjournaler eller annat material som finns hos vårdgivaren för att säkerställa att landstinget
endast betalar för behandling som de externa vårdgivarna faktiskt utfört. Revisionen
rekommenderade landstingsstyrelsen att utforma och fastställa rutiner för tillsyn, uppföljning och utvärdering av kontrollaktiviteter.
Beställarenheten inom Jämtlands läns landsting har därför utarbetat ett förslag till regelverk för systematisk granskning av vårdgivare verksamma enligt den så kallade nationella
taxan.

Beslutsunderlag

Regler för systematisk granskning av privata vårdgivare verksamma inom ramen för
nationella taxan

Landstingsdirektörens förslag

Regler för systematisk granskning av privata vårdgivare verksamma inom ramen för
nationella taxan fastställs.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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14. Åtgärder för att lösa lokalbehov och resurser för
FoUU-enheten (LS/367/2014)
Ärendebeskrivning
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 21-22 januari fick landstingsdirektören i uppdrag
att återkomma till styrelsen med åtgärder för att lösa lokalbehov och resurser för FoUUenheten.
Fastighetsenheten har idag mycket svårt att lösa lokalfrågan för FoUU på ett bra sätt
beroende på att det inte finns några lediga ytor att tillgå inom befintliga byggnader på
sjukhusområdet.
Dagens förslag ingår i ”Plan 6 mm-projektet” och innebär att verksamheten samlas på
plan 7 i Hus 10. Detta förslag är bra då verksamheten kommer att ligga nära läkarutbildningslokalerna som finns i samma hus på plan 5 och det går att skapa känslan av ett
akademisk center. Nackdelen med detta alternativ är att det kommer ta ett antal år eftersom huvuddelen av projekten i plan 6 mm måste färdigställas innan ytan blir tillgänglig.
Beräknad tid idag för inflyttning av FoUU-enheten är 2017.
En annan synpunkt är att om verksamheten ökar ytterligare blir det aktuella planet
trångt.
En alternativ lösning har presenterats för FoUU-enheten som skulle kunna genomföras
snabbare. Detta förslag ligger i hus 10 på plan 1 där delar av verksamheten redan är
lokaliserad idag. Detta kan genomföras om man nyttjar lokalerna där badet och delar av
sjukgymnastiken ligger idag. Alternativet fungerar bra även i förhållande till utbyggnaden
av ”nytt sjukhus” kostnaden bedöms ligga mellan 15 till 25 miljoner beroende på utförande och ligger inte inom ramen för 2015-års investeringsutrymme avseende fastigheter.
Från FoUUs sida önskar man att samla både utbildningen och forskningen på samma
plats. Gärna tillsammans med en akademisk hälsocentral t.ex. på den nuvarande BUPtomten.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag styrelsen 2014-01-21—22, § 2 Styrelsens ledning och samordning av
förvaltningen 2014 (LS/4/2014).

Landstingsdirektörens förslag
Informationen läggs till handlingarna.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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15. Läkemedelsrevision på systemnivå (LS/1148/2013)
Handlingar lämnas senare.
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16. Årets folkhälsoinsats 2014 (LS/1477/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från beredningen för demokrati och folkhälsa 2014-03-17, § 12
Årets folkhälsoinsats 2014 (LS/1477/2013).

Ärendebeskrivning

Jämtlands läns landstings folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” är avsett att tilldelas
personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom
Jämtlands län.
Priset delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom området folkhälsa. Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa
och förebygger ohälsa. Insatser ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
Beredningen har i uppdrag att till landstingsstyrelsen föreslå kandidat till Årets Folkhälsoinsats 2014. 13 nomineringar har inkommit. Priset är 10 000 kr. Beredningen har
med sakstöd från Folkhälsocentrum tagit fram ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats ”Årets folkhälsoinsats”

Yrkande

Monica Hallquist (S) yrkar att Roger Sjödin Hammarstrands aktivitetsgård och Jan
Magnusson Myrvikens Skol IF tilldelas Årets folkhälsoinsats 2014 á 5000 kr vardera.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Monica Hallquists (S) yrkande och finner det antaget.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår landstingsstyrelsen
Roger Sjödin, Hammarstrands aktivitetsgård och Jan Magnusson, Myrvikens Skol IF,
tilldelas Årets folkhälsoinsats 2014 á 5000 kr vardera.
Motivering:
- Roger Sjödin, Hammarstrands aktivitetsgård, driver ett värdefullt arbete för en
meningsfylld fritid för ortens ungdomar och unga vuxna.
-

Jan Magnusson, Myrvikens Skol IF, driver ett värdefullt arbete för en meningsfylld fritid för ortens barn och ungdomar.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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17. Samarbetsavtal 2015-2018 mellan Jämtlands läns
landsting och Östersunds kommun avseende Stiftelsen
Jamtli (LS/1169/2013)
Ärendebeskrivning
Nuvarande samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting
avseende Stiftelsen Jamtli löper under perioden 2010-01-01 – 2014-12-31. Landstinget
och kommunen sade upp avtalet under hösten 2013, landstingsstyrelsen § 279/2013.
Samarbetsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning mellan parterna samt anger att
beslut avseende nyinvesteringar och större underhållsinvesteringar ska föregås av
gemensam beredning. Avtalet anger även riktlinjer för tillsättande av ledamöter i
stiftelsens styrelse, anpassning till administrativa styrsystem, information och redovisning från stiftelsen.
Det nya avtalet är ett avtalen mellan Östersunds kommun och Region Jämtland
Härjedalen och innehåller några smärre justeringar.

Beslutsunderlag

Samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen

Landstingsdirektörens förslag

Samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen 2015 –
2018 antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef Planerings- och beställarstaben
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18. Ändring av landstingsstyrelsens sammanträdesdagar
2014 (LS/334/2013)
Ärendebeskrivning
I februari 2014 trädde nya bestämmelser i kommunallagen ikraft som innebär att den
nya mandatperioden inleds 15 oktober istället för 1 november. För att de nya fullmäktigeledamöterna ska kunna samlas som planerat första gången vid sammanträdet 25
november har fullmäktiges presidium föreslagit att fullmäktiges sammanträde 21-22
oktober tidigareläggs till 13-14 oktober.
Detta innebär att även landstingsstyrelsen behöver justera sina sammanträdesdagar. Ett
extra styrelsesammanträde föreslås den 25 september för att behandla ärenden till fullmäktige. Övriga styrelseärenden, styrelsens uppföljningspunkter och informationer behandlas vid de tidigare fastställda dagarna 30 september-1 oktober. Inga förändringar
krävs för landstingsstyrelsens presidieberedning.

Landstingsdirektörens förslag

25 september 2014 fastställs som extra sammanträde för landstingsstyrelsen.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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19. Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar för 2015
(LS/491/2014)
Ärendebeskrivning
Enligt punkt 4.3 i landstingsstyrelsens reglemente ska landstingsstyrelsen för varje
kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

Landstingsdirektörens förslag

Följande sammanträdesdagar fastställs för landstingsstyrelsen 2015:
20-21 januari
24-25 februari
24-25 mars
28-29 april
26-27 maj
25-26 augusti
29-30 september
3-4 november
8 december

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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20. Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)
Samordningsförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2014-02-24
Gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter: Protokoll från sammanträdet 2014-02-24
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2014-02-25
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2014-02-26
Norrlandstingens regionförbund, Förbundsdirektionen: Protokoll från sammanträdet
2014-02-27
Regionförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2014-03-10
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2014-03-11
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2014-03-17
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträdet 2014-03-17
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2014-03-30
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2014-01-30
Landstingets ungdomsråd: Protokoll från sammanträdet 2014-01-29
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21. Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2014 (LS/2/2014)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2014-01-13, 2014-01-15, 2014-0117, 2014-01-24, 2014-02-05, 2014-02-13, 2014-02-18, 2014-02-24, 2014-02-26, 2014-0304,
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter mars, Centrum för opererande specialiteter
Kostnadskrävande patienter mars, Centrum för barn, kvinna, psykiatri
Särskild lönesatsning sjuksköterskor per 1 januari 2014
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Mats El Kott är beviljad att delta i Nordiskt Forum 14/6 i Malmö
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Hemmaplanslösningar 19/4 i Stockholm
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Framtidens familjecentral
13-14/5 i Östersund
Finn Cromberger är beviljad att delta i Passion för livet 3/4 i Östersund
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Om att tänka och bygga nytt för
framtidens patient 24-25/4 i Stockholm
Finn Cromberger är beviljad att delta i Workshop sjukdomsförebyggande
25/3 i Östersund
Susanne Wallner är beviljad att delta i Grön Omsorg 25/3 i Östersund
Anställningsbeslut fattade av chefer
Sammanställning för perioden 2014-03-03—2014-04-07
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TILL FULLMÄKTIGE
22. Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018
(LS/892/2013)
Ärendebeskrivning
Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting och Regionförbundet Jämtlands län har
tillsammans utarbetat förslag till Uppdragsavtal (tidigare huvudmannadirektiv) för
Stiftelsen Jamtli perioden 2015-2018. Eventuella nya skrivningar har även diskuterats
med övriga stiftare, Föreningen Heimbygda och Jämtlands läns konstförening.
Vid Jamtlisamråd i september 2013 och april 2014 diskuterades frågor som har koppling
till uppdragsavtalet.

Beslutsunderlag

Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018 antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef för planerings- och beställarstaben
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